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A SISTER’S HOPE
SEPTEMBER 2014

Funding breast cancer research
Saving lives by funding research that looks for 
better treatments and a cure

Het begon allemaal toen 
Monique Helfrich besloot mee 
te wandelen in 2007 met de 
60KM. Elk jaar loopt zij weer 
met ons mee, na een aantal 
jaren besloot ook haar man, 
Erik de Maijer, mee te doen, 
Erik is een tandarts en 
bedacht deze prachtige actie. 

EDM Tandartsen heeft een 
groot succes behaald door de 

actie tandengoud, dit jaar 
haalde zijn praktijk al rond 
de 50.000 euro op voor 
borstkanker onderzoek.

Wil je weten hoe jouw 
tandarts ook een bijdrage kan 
leveren? Neem dan contact op 
met Erik.

Info@EDMTandartsen.nl

6e	  jaarlijkse
	  Pink	  Moon	  Run	  &	  Walk	  

bij	  het	  Muiderslot	  
Nederland	  -‐	  12	  juli

13.000	  euro	  voor	  onderzoek!

Tandengoud actie gaat 
als een speer!

MUIDEN - Een prachtige midzomer 
avond in juli bij het mooie 12e 
eeuwse kasteel het Muiderslot. 
250 vrolijke deelnemers haalden 
bij elkaar 13.000 euro op voor 
borstkanker onderzoekers in 
Nederland.  

Onze dank gaat uit naar 
Roeland van der Mijn, de 
kasteelbeheerder, die er elk 
jaar voor zorgt dat we daar ons 
evenement mogen houden!
En onze dank gaat uit naar Meta, 
Anneke, Marieke, Petra, Elly, 
Rineke en Henny voor het 
prachtige bedrag wat zij 
ophaalden van 3000 euro!

Ook willen wij graag Fatima en 
Esma bedanken voor hun prachtige 
donaties van elk 1000 euro.
Uiteraard bedanken wij ook alle 
andere deelnemers voor hun 
deelnamen en hun mooie 
bijdrages! 

De roze gloed van de avond 
blijft schijnen en we kijken uit 
naar de 60K Walk in oktober.
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EVENEMENTEN

De hele zomer - 
Bezoek onze 
vrienden van 
Hard Rock Cafe 
in Amsterdam

21 SEP - Voorne 
Putten Loop, 
opbrengst gaan 
naar A Sister’s 
Hope
www.voorneputte
nloopt.nl

21 SEP - Dam tot 
Dam Loop, Team 
A Sister’s Hope 
rent mee!

11&12 Okt - 8e A 
Sister’s Hope 60K 
Walk

 

  Still time to 
register for the 

2014 
60K Walk         

Oct. 11-12 Martinique Nederend, vrijwilliger en 
bestuurlid van Voorne Putten Loopt

13,000 EURO!
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